VLOGA ZA PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN
SPRETNOSTI
Univerza na Primorskem
Članica univerze (naslov):

Osnovni podatki (izpolni kandidat/ka)
Ime in priimek:
Vpisna številka (če je kandidat študent):
Naslov:

Poštna številka in kraj:

Telefon:
e-naslov:
Se nameravam vpisati oziroma sem že vpisan/a v študijski program (navedi študijski program, smer
in letnik):

1. Prilagam naslednja dokazila o neformalno pridobljenem znanju in spretnostih:
1.
2.
3.
4.

2. Prilagam naslednja dokazila o znanju in spretnostih, pridobljenih z delom,
samoizobraževanjem in/ali priložnostnim učenjem (ustrezno obkroži in dopolni):
1. potrdilo o trajanju študija, če predmeti niso ovrednoteni s kreditnimi točkami (KT)
2. portfolijo (obvezna priloga)
3. življenjepis (obvezna priloga)
4. drugo:
3. Za priznavanje strokovne prakse prilagam naslednja dokazila (obkroži):
1. overjeno fotokopijo delovne knjižice ali elektronski izpis delovne knjižice ali
2. originalno potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec
3. pisno potrdilo delodajalca
Izjavljam, da so navedeni podatki in priložena dokazila in priloge (potrdila in druge listine) o
pridobljenem znanju in spretnostih, ki sem jih pridobil/a z neformalnim izobraževanjem
resnični.

Datum:

Podpis kandidata/ke:

Obr. VPNPZ

Izpolni pristojna služba članice UP

Datum prejema vloge:

Odgovorna oseba:
Podpis odgovorne osebe:

Nepopolna vloga je bila kandidatu/ki poslana v
dopolnitev dne:
Kandidat/ka mora vlogo dopolniti z naslednjimi dokumenti:
1.
2.
3.
4.
Datum prejema popolne vloge:

Podpis odgovorne osebe:
Žig

Izpolni Komisija za preverjanje znanja in spretnosti (KPZS) članice UP:
KPZS je preučil/a vlogo kandidata/ke (ime in priimek kandidata/ke):
- na podlagi predloženih dokazil in prilog:
- na podlagi mnenja KO:
- na podlagi mnenja visokošolskega učitelja (ime in priimek):

KPZS izdaja naslednjo
ODLOČBO
Komisija za preverjanje znanja in spretnosti _________(članica)__ UP je na svoji seji z dne
_________________ na podlagi naslednjih dokazil in mnenj:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
odločila, da se kandidatu/ki ____________________________ priznajo / ne priznajo / delno
priznajo naslednje obveznosti:

Obrazložitev:

Datum:

Žig
Podpis:

Obr. VPNPZ

